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Het evenementenseizoen is begonnen en traditiegetrouw 

trapt de Koningsdag af. Het programma van de Oranje

vereniging is bekend, traditionele onderdelen worden 

afgewisseld met nieuwe activiteiten. En dat geldt eigen

lijk ook voor drie andere grote evenementen. Op de voor 

pagina (prachtige foto van René Zoetemelk) het bestuur 

van Beats & Rites Voorschoten: JazzCulinair maar in een 

nieuw jasje. Op pagina 5 een interview met de voorzitter 

van Het Weekend van Voorschoten want ook dat gaat op 

de schop en de vrijwilligersmarkt wordt interactief en 

zelfs de Avond4daagse heeft programma, locatie en routes 

omgegooid. 

Interview met voorzitter Ton1 Been 

en Hans van den Boogaardt 

Na 44 jaar gaat Hans van der Does 

met pensioen 

Begin mei start het werk aan de 

Dorpskerk. Wat gaat er gebeuren? 
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Met de krant gaat het gelukkig goed! las u eind vorig jaar 

dat wij de 250e adverteerder mochten begroeten, inmid

dels staat dat aantal op 280! Het uitbrengen van een krant 

zoals deze is niet goedkoop. Wij hebben bewust gekozen 

voor dikker en witter (en daardoor duurder) papier zodat 

advertenties en foto's er beter uitzien. En, krijgen we meer 

advertenties, dan breiden wij het aantal pagina's uit. Zo 

blijft de verhouding tussen redactie en advertenties in 

evenwicht. De oproep van de Ondernemersvereniging op 

pagina 10 om vooral je inkopen in je eigen dorp te doen, 

steunen wij natuurlijk van harte. Ook wij doen onze inko

pen in ons dorp en zijn als Voorschotense ondernemers 

blij met de Voorschotense ondernemingen en winkeliers 

die hun 'boodschappen' bij ons doen. Met elkaar kunnen 

we ervoor zorgen dat Voorschoten een levendig dorp met 

veel evenementen en activiteiten kan blijven. 

Neef Tinus van Santen en oom Hein 

Tipker vertellen over verhuizen 

Parel voor Kees Prudhonlffie van Rei 

ne voor zijn werk bij Exultate Deo 

Fred Snelde1waard schrijft elke 

maand over fiscale oplossingen 
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In de tussentijd: blijf ons tips geven, als het kan, pakken 

we het onderwerp op. Voor nu, veel leesplezier en een ge

zellige Koningsdag. Tot de volgende krant op 3 mei! 

Wat er komt kijken bij het n1aken 

van een strijkstok 

Europese teams bij Paastoernooi 

Voorschoten'97 

Thin Llzzard staat op 11 n1ei in het 

Cultureel Centrum 

Ellen en Marjolein Pagina 23 Pagina 30 Pagina 39 

MET MUZIEK EN HAP JES VOOR BEZOEKERS VAN O TOT 100 

JazzCulinair wordt Beats & Bites Voorschoten! 
De naam Voorschoten Jazz Cullnalr verdwijnt maar het evenement 
niet. De nieuwe naam Is vanaf nu 'Beats & Bltes Voorschoten'. 'Daar 
Is bewust voor gekozen', zeggen Mariëtte Mol en Sandra de Jong van 
de organisatie. 'Het evenement Is breder van opzet en toegankelijker 
voor Jong en oud. Niet alleen voor wat betreft de muziek maar ook het 
cullnalre deel!' De Se editie van het vernieuwde evenement wordt van 14 
tot en met 16 Juni gehouden In de Voorstraat en de Schoolstraat. 

VOORSCHOTEN - Inhoudelijk ver 

ande1-r er niet veel. Het draait nog 

steeds on1 eten en muziek maar dan 

breder. De afgelopen jaren is voor 

zichtig al geëxpe1imenteerd met 

een breder aanbod en dat viel in de 

sn1aak bij de bezoekers. Die proef 

wordt nu definitief 'Maar daardoor 

dekte de naam de lading niet n1eer', 

gaan Mariëtte en Sandra verder. 'Met 

de nieuwe naam 'Beats' kunnen we 

n1eer, voor zowel de jeugd, als voor 

de iets oudere jongeren. Denk niet 

aan keiharde rock of house, het blijft 
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muziek waarop je niet alleen lekker 

kunt swingen maar ook gezellig kan 

bijpraten.' Er komt ook nog maar 

één podium voor de muziek, cen

traal opgesteld in de Voorsti·aat. Om 

de verbinding met de Schoolstraat te 

maken, zal op het Deltaplein en het 

Treubplein op zaterdagmiddag het 

jeugdige talent een podium geboden 

worden. Gastronomisch verandert 

er wel iets. Niet n1eer 'culinair', maar 

lekkere bites. Kleine hapjes van ver 

schillende horeca-ondernemingen 

in de Voorstraat, aangevuld n1et b i -

ADVERTEREN: 

Ellen de Vette - 06 - 47 12 90 20 

ellen@voorschotensekrant.nl 

WEBSITE: 

www.voorschotensekrant.nl 

OPLAGE: 

11.000 exemplai·en 

tes van onder andere foodtlucks als 

Karels Bio Friet, de 100% vegetari

sche foodtruck Puzzles en de mobie

le ijswagen van Moments'. Ook hier 

is weer bewust voor gekozen om een 

breder publiek te trekken·, zeggen 

beide dames. Naast hen bestaat de 

organisatie uit Paul Bruijnzeels, San 

der de Ridder, Pieter van den Berg, 

Xander Piket en Harold Drost. 

Alhoewel met de nieuwe opzet aar 

dig bezuinigd wordt, kost het evene

ment nog steeds veel geld. Nieuwe 

sponsors zijn dan ook hard nodig. 

Geïnteresseerd? Mail dan naai· San 

dra de Jong via info@beatsandbites

voorschoten.nl of bel n1et tel.nr. 0 6 -

14626758. 

Beats & Bites start op 14 juni om 

18.00 uur. De markt gaat die vrijdag 

wat eerder dicht. Meer info: www. 

beatsandbitesvoorschoten.nl 
1 Vlnr Paul Bruljnzeels, Xander Piket, Sander de Ridder, Sandra de Jong

en Mariëtte Mol. Foto: René Zoetemelk 

De Voorschotense Krant is tevens te lezen via de web

site van de krant www.voorschotensekrant.nl en via 

socialmedia (www.facebook.com/ voorschotensekrant 

en twitter @voorschotenseK) 

Persberichten kunnen worden gestuurd naar: 

redactie@voorschotensekrant.nl. Foto's dienen 

horizontaal en minimaal 1MB te zijn. 

De Voorschotense Krant wordt maandelijks huis aan 

huis verspreid in heel Voorschoten en ligt op diverse 

afhaalpunten in het dorp voor mensen met een 

NEE/NEE sticker op hun brievenbus. Heeft u de krant 

niet ontvangen en wel een JA/NEE sticker, dan horen 

wij dat graag van u via ons mailadres: 

KRANTNIETONTVANGEN@VOORSCHOTENSEKRANT.NL 

De Voorschotense Krant respecteert de regels zoals 

voor uitgevers voorgeschreven in het kader van de 

AVG, dit heeft eveneens betrekking op de websites 

van www.voorschotensekrant.nl 




